
Burmistrza Miasta Bartoszyce

z dnia 28 grudnia 2016r

w sprawiez zatwierdzenia ,rRegulaminu naliczenia zahczekirozliczenia koszt6w
energii cieplnej w budynkach i lokalach komunalnych.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samo,rzQdzie gminnym
(edn. tekst Dz. U. z2016poz.446 zp6z. zm.) w zw. zart.45 aust. 6 i ust. 10 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r Prawo energetyczne (tj. Dz.IJ . z 2012 r poz. 1059 z poz. zm.)
zarzqdzam co nastgpuj e :

$1

Zatw ier dzam,, Re gul aminu nali cz en ia zaliczek i r ozliczenia ko szt6w energii
cieplnej w budynkach i lokalach komunalnych.
Regulamin stanowi zaNqcznik do niniejszego zav1dzenia.

s2

Wykonanie niniej szego zarzqdzenia powierza sig Prezesowi,,Lokum" Sp. z o. o.
ul. Jagiellofczyka 9 w Bartos zycach.

s3

Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem I stycznia 2017 r i podlega podaniu do publicznej
wiadomo6ci na tablicy ogloszeri w siedzibie Urzgdu Miasta Bartoszyce oraz w siedzibie
,,Lokum" sp. z o.o.

1.

2.



Zalqcznik nr 1 do Zarzqdzeria Burmistrza tl/iasta
Ba rtoszyce Nr. 2O7/ 2016 z dnia 28 grudn iar 2016r.

REGULAMIN

Naliczania zaliczek i tozliczania koszt6w zakupu energii cieplrrej
w budynkach i lokalach komunalnych

l, Poni2szv regulamin stosuje sig w budynkach i lokalach bgd4cych wlasno6ci4 Gmilry
Miejskiej Bartoszyce.

2. Nl,nlejszy regulamin opracowano w oparciu o:
a) Llstaute z dnia 10 kuietnia 1997 roku - Pratuo energetgczne (t.j. Dz.u. z 20.12r., poz, 1OSi9,

z poZn. zm.)
b) Rlozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 urzctsnia 2010 w sprawie szczeg6towgch

za'.sad ksztahoutania i kalkulacji taryf oraz rozliczeri z tgtufu zaopatrzenia w cieplo (Dz,U.
z 12010r., Nr 794, poz. 1291)

c) Lt'moutg zau.tarte migdzg Zarzqdcq a Dostautcami ciepla, patiu.t i obsfugi 2r6d.et ciepla tlo
butdgnk6ut wchodzqcgchw sklad zctsobu Gming Miejskiej Bartoszgce.

SPOSOBT ROZLICZAMA

1. Postanowienie og6lne.

1. Regulamin stosuje sie do razliczefi kosztow ciepla w budynkach i lokalach
w1'posaZonych w instalacjg centralnego ogrzewania.

2. Ko'szty energii cieplnej stanowi4:
a) dla budynkow zasilanych energi4 ciepln4 z sieci zewngtrznej - koszty wynikaj4ce

z faktuit wystawianych przez Dostawcow za dostawy ciepla do proszczegolnych
budynk6w,

b) dla budynkow wyposa2onych w lokalne Zrodla ciepla - koszty zakupu paliwa (np. oleju
opalowego, gazul oraz kosztv wynikajace z bie2acego utrzvmania i el<sploatac-ii, tj.

c) dla lokali komunalnych w budynkach wspolnot mieszkaniowych - koszty wynikaj4ce
z rozliczenia sporz4dzonego przez wspolnotg.

3. Powierzchnia ogrzewana - suma powierzchni u2ytkowej wszystkicLr pomieszczen
ogr:zewanych. Pomieszczenia, kt6re nie posiadaj4 grzejnikow, a wcltodzq, vr sklad lokalu
(przedpokoj, WC, korytarz, itp.) ogrzewane poSrednio cieplem s4siednicLL pomieszczen
traktuje sig jako powierzchnig ogrzewan4.

4' Nie wlicza si9 do powierzchni ogrzewanej centralnie piwnic przynalelnych do lokali,
jeZeli piwnica nie jest wyposa2ona w instalacjg centralnego ogrzewania, powierzchni
bal.konow, loggi i tarasow.

Okresr rozlTczenTowy - 12 miesigcy,

2. Usl

1' Koszty energii cieplnej rozliczane: s4 nie rzadziej niL raz w roku, w terminie do 31 dni po
zat<oitczeniu okre su r o zliczeniowego.

2. Koszty zakupu ciepla s4 to v'ryL4cznie koszty ponoszone przez Zarzqd.ca rra rzecz
dostawcy ciepla, bez kosztow utrzymania wewngtrznych instalacji w budynku.

3. Na koszt zakupu ciepla skladaj4 siq:
a) oplata za fiLoc zarn6wion4 (w zL/NNtl /m-c x 12 m-cy) - oplata stala
b) oplata za przesyl mocy zamowionej (w zllMw /m-c x 12 m-cyl - oplata stala
c) crplata abonamentowa (w ztlpunkt pomiarowy x 12 m-cy) - oplata stala
d) optata za cieplo (w zllGJ x ilosc rr-cy sezonv grzewczego) - oplata zmienna
e) crplata za przesyl ciepla (w zllGJ x iloSc m-cy sezonu grzewczego) - oplata zmienna
f) optata za noSnik - oplata zrnienna
Opjfaty wg. pkt 3,a-c to tzw. oplata stal4za c.o. wnoszona co miesi4c razem z <:zynszem inie
pocllega onarozliczeniu. Oplaty wg. pkt. 3. d-f to oplata zrnienna z c.o. wnoszorraw czasi,e
trwania s ezonu gr zew cze go podle gaj 4c a r ozliczeniu.

4. U2,ytkownik lokalu, w okresie rozliczeniowym obci4lany bgdzie zaliczka na centralne
ogrrzewanie za I rnz powierzchni ogrzewanej wg stawki skalkulowanej przez Zarz4d.c,?



wynikajacej z koszt6w zakupu lub wytvirarzania ciepla

5' WysokoSi miesiecznych oplat moite ulegai zmianie w trakcie okresu rozliczeniowego
z powodu:
a) zmian cen oplat za energig ciepln4 lub paliwa,
b) zmiany zaliczki ustalonej przezwspolnotg,
c) wzrost lub spadek koszt6w bie24cego utrzymania i eksploatacji kotlowni,
d) wzrost lub spadek zulycia energii cieplnej w budynku.

6' W przypadku wyst4pienia nadplaty powstalej w wyniku rozliczenia kosztow zuzycia
errergii cieplnej, nast4pi jej przeksiegowa rie na kolejny okres rozliczenioury lub na inne
zobowiqzania czynszowe wobec Gminy Miejskiej bartoszyce, jeaeli takie wystepujq,.W przypadku niedoplaty uZytkownik zobowiapany jest do uiegulowania nale2no6ci

. jednorazow4 wplat4 w terminie 14 dni od. otrz5rmaiiu rozliczenia.7. obowiazek polegaj4cy nalegalizacji lub wymianie urz4dzei pomiarowych (miernik6w
ciepla) naJeiry do wlaSciciela lokalu. Legalizacji lub wymiany urz4d,zeniZ pomiarowego
dcrkonuje sig przed uplywem daty waZnoSci legalizacji. Wymienlone urz4dze'nia pomiaroriie
pcrdlegaj4 oplombowaniu przez Zarz4dca budynku na koszt wlaSciciela lokalu.8' plombowania urz4dzeri pomiarowych (mierniko'wcir Miejska Bartoszryce otciaza najemcg rozldad,aj4cpr w4 czynszw na okres wa2noSci legalizacji.9. Rozliczenie za cieplo dostarczone d.o ogrzewa.nia mieszkarl i loka1i uzytt<owycnz miejskiej sieci cieplowniczej dokonuje siE na podstawie wskazail licznLika ciepla"na
potrzeby c.o. w budynku oraz za pomoc4 wskazari utz4dzeh pomiarowych koszt6w c.cl.
zamontowanych na grzejnikach lub na wejsciu instaracji c.o. do lokalu.10. Rozliczenie w budynkach zasilanych w cieplo z kotlowni lokalnej (gaz) dokonuje sig na
podstawie licznika zuLycia gazu oraz za pomoc4 wskazafr uiziazen pomiarowyc.h
zamontowanych na grzejnikach lub na wej iciu instalacji c.o. d.o lokalu.11' Rozliczenie w budynkach zasilanych w cieplo z kotlowni lokalnej (olej opalowy)
dokonuje sig na podstawie koszt6w zakupu w okrelie rozliczeniowym olejri opalowego oraz
ro:zliczeniu ww. kosztow proporcjonalnie w stosunku do 1 m2 powierzchnl grztewc"ej lokalulL.12' Rozliczenie kosztow w budynka.ch wyposa2onych w instalacjg 

".o, 
,ri-" posiadaj4cycJh

pomiernikow ciepla lub licznikow ciepla przeprowadza sig ptopor"ior.alnie db powierzchnLi
grzewczej lokalu.

3. Postanowienie kofrcowe.

7, Zaliczki na pokrycie koszt6w zuirycia energii cieplnej, wnoszone beda,wraz z pozostalyti
op,tatami na rachunek wskazany w ksi@eczkach oplat, w terminie do 10 ania t<azalgo
miesi4ca.
W przrypadku nieterminowego wnoszenia oplat naliczane bgd4 odsetki ustawowe.
Wsrzelkie reklamacje dotycz4ce rozliczenia kosztow na\elry zgLaszae, d,o Zarz4clcy w terminie
14 dni od daty dorgczenia rozliczenia Po tym terminie rozliczenie uwa2a sig zza przyjgte bez
za:;trzeLef't.
Terminy tozpoczgcia i zakonczenia dostaw ciepla na potrzeby centralnego ogrzewania
budynku okreSla Zarz4dca w porozumieniu z uiytkownikami i wlaSciciilem - Gminrl
Mir:jska Bartoszyce.

grrrinnego zasobu nieruchomoSci,
d.[a potrzeb budynku.
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